
7.3. DENBORALDIKO LANGILEENTZAKO ETA HORIEN
FAMILIEN-TZAKO BIZILEKUEN BALDINTZAK

Azken hiru urteotan, mahatsa edo patata biltzera etortzen diren
denboral-diko langileek eta horien familiakoek nolako bizi-baldintzak
dituzten aztertzen aritu da Arartekoa Arabako hainbat lekutan. Arazorik
larrienak sortarazten dituz-ten lau arlo hauek hartu ditu batez ere kontuan:

- kontratazio sistemak;
- non bizi diren;
- eskolatzea nolakoa den;
- gizartearekiko integrazio-baztertze maila.

Denboraldiko lanak egitera etortzen diren familietako seme-alaben
eskola-tzeari dagokionez, 1995ean gure erakundeak hainbat gestio eta zeregin
burutu zituen, eta egoerak hobera egin duela ikusi dugu.

lazko (1996) txostenean ere langile horien eskubideak hobetzea helburu
zuten hainbat ekimen instituzional proposatu ziren. Honako hiru arlo hauek
har-tu ziren oinarritzat:

1 -  Arauak garatzea eta legeak betearaztea.
2- Erakundeen eta agente sozialen arteko lankidetza.
3- Langileei zein eskubide eta zerbitzu dagozkien ezagutaraztea.

Azken urte honetan egindako jarraipenaren bidez (txosten honen 2.
kapi-tuluan dago jasota), landutako zenbait arlotan aurrerapenak lortu direla
ikusi dugu. Gainera, hasieran aipatutako arloetako bat arreta handiz aztertu
dugu: denboral-diko langileak eta horien familiak non bizitzen diren. Hori
izango da, hain zuzen, aztergai honen ardatza: bizilekua.

Nekazaritzan aritzen direnen artean, egoera anitzak aurki daitezke.
Hona hemen lau egoera-mota:

a) erakundeen aterpeetan ostatu hartzen duten langileak;
b) horretarako antolatutako eremu edo kanpamentuetan kanpatzen duten

familiak;
c) kontratatu dituzten nekazari edo enpresek egokitutako lokaletan bizi

diren langile eta familiak;
d) nora joan ez dutelako, gaua edonon eta edonola pasatzen duten langile

eta familiak.

Hainbat dira, bestalde, gai horretan esku hartzen edo laguntzen duten
estamentuak. Hor ditugu:
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• lurralde historiko honetako erakundeen ekimenak (adibidez, Arabako
Foru Aldundiarenak), hala nola, aterpeak prestatzea;

• herri-agintariek emandako laguntza, adibidez, akanpatzeko guneak
baimenduz edo prestatuz;

• kontratatzaileek langileentzako lokalak egokitu eta prestatu egiten
dituzte (etxebizitzetan edo ardo-enpresen lokaletan)...

Argi dago bizileku-premiak ez direla berdinak kasu guztietan
(langileak bakarrik etortzen badira edo familia osoak datozenean...) eta
beraz, ezinezkoa da premia guztiei erantzungo dien konponbide bakarra
eskaintzea.

Denentzat balioko duten oinarrizko irizpideak finkatu behar dira.
Horrela, irizpide hoirien arabera bilatuko dira konponbideak eta agente sozial
bakoitzari zein erantzukizun dagokion erabakiko da. Denboraldiko langileen
eskubideak errespetatu egin behar dira beti, eta horretarako, Zuzenbidearen
eremu guztiak hartu behar dira kontuan. Baina zeregin horretan guztian, ezin
dugu inoiz ahaztu zein den gure helburu nagusia: talde jakin baten bizileku-
baldintzak aztertu eta hobetzea.

***

Konstituzioan etxebizitza egokia eta duina izateko eskubidea aitortzen
da, eta 1948ko abenduaren lOean eginiko Giza Eskubideei buruzko
Deklarazio Unibertsalean ere jasota dago. Eskubide hori garatzeko hainbat
bide erabili dira nazioartean:

• Hitzarmenak (Langile Migratzaileen eta horien familien eskubideak
babesteko Nazioarteko Hitzarmena, 1950ekoa).

• Itunak (Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalei buruzko Nazioarteko
Ituna, 1996koa).

• Deklarazioak eta gomendioak (Giza Asentamenduei buruzko
Vancouvereko Deklarazioa, 1976koa).

• NBEk etxebizitza egokia izateko eskubideari buruz emandako
ebazpenak (hainbat ebazpen: Biltzar Nagusiarenak, Ekonomi eta Gizarte
Kohtseiluarenak, Giza Eskubideen Batzordearenak, Giza
Asentamenduetarako Batzordearenak, Diskriminazioaren
Prebentziorako eta Gutxiengoen Babeserako
Azpibatzordearenak...).

Hitzarmen, itun, deklarazio eta ebazpen batzuk orokorrak dira; beste
ba-tzuk, ordea, egoera jakin batzuk hartzen dituzte kontuan edo babes gutxien
du-ten taldeen eskubideak bermatzeaz arduratzen dira. Orain ez gara hasiko
horien guztien ezaugarriak adierazten edo esku artean dugun gai honetan
nolako eragi-na izan dezaketen ikusten. Dena den, interesgarria deritzogu
honako bi puntu hauek aztertzeari, garrantzi handikoak baitira:
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• etxebizitza “egokia” zer den;
• eta gobernuek eta bestelako agenteek eskubide hori nola bermatu behar

duten.

Har dezagun, adibidez, NBEn gai honen inguruan azken aldian landu
den dokumentuetako bat: Habitatari buruzko Programa (Helburuak eta
Hatsapenak, Konpromezuak eta Mundu Osorako Jarduketa Plana), Giza
Asentamenduei buruzko Nazio Batuen Konferentziarako Prestakuntza
Batzordeak onartua (1996ko apirilaren 12ko A/KONF. 165/L.l).

Habitatari buruzko programan, honela deskribatzen da etxebizitza
egokia zer den:

“43. Etxebizitza egokia izatea ez da aterpe hartzeko lekua izatea soilik.
Honako osagai hauek ere nahitaezkoak dira: eremu pribatua; behar
adina leku; eskuragarritasun fisikoa; behar besteko segurtasuna
(egitura egonkor eta iraunkorrak ere barne hartzen direla); iluminazio,
berokun-tza eta aireztapen egokiak; ura, saneamendua eta hondakinak
deusez-  teko zerbitzuak izango dituen oinarrizko azpiegitura, horiek
ingurugi-roarekin eta osasunarekin lotura estua baitute; kokagune
egokia, lanto- kia eta oinarrizko zerbitzuak eskura izango dituena; eta
horrek guztiak    ez du neurriz kanpoko kosturik izan behar. Faktore
horiek egokiak di-    ren ala ez neurtzeko, interesdunarekin aztertu
behar dira beti, mailaz maihkako garapena ere kontuan hartuta.
Egokitasun irizpidea aldatu egiten da herrialde batetik bestera, tokian
tokiko faktore kulturalen, sozialen, ekonomikoen, ingurugirokoen...
araberakoa izaten baita.”

Aipatu dugun programan, etxebizitza egokia arian-arian lortu ahal
izateko gobernuek zein neurri hartu behar dituzten ere aipatzen da, besteak
beste:

“d) Biztanleak nolako bizilekuetan bizi diren eraginkortasunez gainbe-
giratu eta neurtzea, non bizi ez dutenen eta egokiak ez diren etxebizi-
tzen kopurua ere zehaztuko dela. Egoera horretan daudenekin hitz egin
ondoren, etxebizitza-politika egokiak burutu eta arazo horiei aurre egi-
teko egitasmo eraginkorrak gauzatuko dira.”

Habitatari buruzko programan “babes gutxien duten taldeei” arreta be-
rezia eskaintzen zaie, eta talde horretakoak dira, hain zuzen, “langile
migratzai-leak”. Honakoa aipatzen da gai horren inguruan:

"72. Babes gutxien duten taldeek ez dute berdintasunezko baldintze-
tan aritzerik izaten baliabide eta aukerak hrtzeko orduan. Norbait joera
sozioekonomiko nagusietatik eta erabakiak hartzeko prozesuetatik
kanpo eta baztertuta uzten dutenean gertatzen da hori. Talde horien
egoera hobetzeko  behar-beharrezkoa  da  hainbat  arlotan sarbidea
ematea: etxe-
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bizitzan, finantzaketan, azpiegituretan, oinarrizko gizarte zerbitzuetan,
gizarte babeserako baliabideetan eta erabakiak hartzeko prozesuetan.”

Aipatu ditugun erabaki edo irizpideak orokorrak dira asentamenduak
edo etxebizitzak orokorrean hartzen dituzte kontuan, ez baitituzte egoera
jakin ba-tzuk aztertzen, hala nola, denboraldiko langileena.

Nazioarteko Lan Erakundeak (NLE), hainbat gomendio eta
hitzarmenen bidez, irizpide jakin batzuk finkatu ditu aipatutako talde
horientzat. Hona hemen zenbait adibide:

• Nekazaritzan lan egiten dutenen bizilekuari buruzko 16/1921
gomendioan honako hauek jasotzen dira:

Nazioarteko Lan Erakundeko kide bakoitzak nekazaritzan lan egiten
dutenen bizileku-baldintzak arautuko ditu -aurretik egin ez badu bede-
ren-, legegintzaren bidea nahiz bestelakoak erabiliz. Horretarako, ka-
suan kasuko herrialdeko nekazaritzan eragina duten baldintza klimato-
logikoak nahiz bestelakoak hartuko ditu kontuan, eta aldez aurretik,
kontratatzaile eta langile erakundeekin hitz egingo du, horrelako
erakun-derik egonez gero bederen.
Araudi hori kontratatzaileek langileentzat egokituko dituzten lokal guz-
tietan nahitaez bete beharko da: langile bakanentzako nahiz familia
osoentzako lokaletan, kontratatzaileek utzitako etxebizitza eta
eraikinetan. 
Araudi horrek ondorengo xedapenak hartuko ditu barne:
a) familiak, langile taldeak zein bakanak hartuko dituzten bizilekuetan
berogailuak ezarriko dira, baldintza klimatologikoak direla-eta
horrelakorik behar ez denean izan ezik;
b) taldeentzako lokaletan langileek ohe bana eta behar beste altzari
izango dituzte, eta baita garbitasunerako leku egokia ere; bestalde, lokal
desberdinak egokituko dira emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat.
Familia osoentzako bizilekuak haurrak kontuan hartuta egokituko dira;
e) zalditegiak eta kortak ez dira langileen logelatzat erabiliko.
Nazioarteko Lan Erakundeko kide bakoitzak araudi horren xedapenak
betearazteko behar diren neurñak hartuko ditu.

• 1962ko ekainaren 22an egindako Gizarte Politikari buruzko Hitzarmenak
(oinarrizko arauak eta helburuak) honako irizpide hau ezartzen du
seigarren artikuluan: "Lanaren ondorioz, langileak beren etxebizitzetatik
kanpo bizi behar dutenean, lan-baldintzetan familien ohiko premiak
hartuko           dira kontuan." Era berean, bizilekua ordainsariaren
barruan sartzen de-nean, agintari eskudunak bizileku egokia emango
zaiela bermatuko duten neurri egokiak hartuko ditu.

— 485 —



• Famili erantzukizunak dituzten langileei buruzko 165/1981
gomendioak, denboraldiko langileei dagokienez, honakoa ezartzen du
21. artikuluan: langile horiek babesteko, gehienetan famili erantzukizunak
izaten dituztela, lan-baldintzak behar bezala arautu eta gainbegiratu
beharko lirateke. Eta artikulu horren bigarren atalean, honakoa dio
gainera: denboraldiko langileen lan baldintzak, ahal den neurrian,
langile iraunkorrenekin parekatu
behar direla.

NLEk ere finkatuta dauzka zein diren etxebizitza egokia izateko bete
behar diren gutxieneko baldintzak. (Ikusi, adibidez, langileen etxebizitzei
buruzko ekai-naren 7ko 115/1991 gomendioa).

Nazioarteko erakundeek, noski, irizpide eta gomendio orokorrak egiten
di-tuzte, eta ez die egoera jakin edo zehatz batzuei bakarrik erreparatzen,
horiek aldatu egiten baitira herrialde batetik bestera. Gobernuen zeregina da,
hain zu-zen, irizpide horiek (orokorrak) tokian tokiko egoerari (partikularrak)
egokitzea, eta baita lurralde bakoitzeko administrazio aginpidedunarena ere.
Hori dela-eta, helburu bera lortzeko (guri dagokigunez, denboraldiko
langileen eta horien fami-lien bizilekua) hainbat bide edo programa
gauzatuko dira lurralde desberdinetan, bakoitzak bere egoera hartuko baitu
kontuan.

Horrela, denboraldiko langileen eta horien familien bizilekuari
dagokionez, hainbat ekimen burutu dira gure inguruan. Hona hemen zenbait
adibide:

• Dirulaguntzak ematea: batzuetan nekazariek jasotzen dituzte (adibidez,
nekazaritza-ustiategiak berriztatzeko laguntzak, "ustiategi horietan lan
egiten dutenen bizi eta lan baldintzak hobetzeko asmoz". Horiek
otsailaren 9ko 204/1996 Errege-Dekretuaren 5. art.an aurreikusten dira);
beste batzuetan, berriz, irabazi-asmorik gabeko elkarte eta erakundeek
(adibidez, bizilekuak egokitzeko dirulaguntza, Gizarte Gaietarako
Ministerioak 1994ko azaroaren 4an barne-migrazioak babesteko neurriei
buruz emandako Aginduan jasota daudenak).

• Zenbait zerbitzuk baimena lortzeko, izena emateko, egiaztatzeko,
ikuskatzeko... gutxieneko zein baldintza material eta funtzional bete
behar dituzten finkatzea (adibidez, Andaluziako Juntako Gizarte
Arazoetarako Kontseilaritzak, otsailaren 20ko 87/1996 dekretuari eta
1996ko otsailaren 29ko aginduari jarraiki, bide hori hartu du gizarte
zerbitzuetarako zentroak arautzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan ere,
1997ko azaroaren 12an emandako agindua betez, Kultura Sailak bide
hori hartu du beste zerbitzu mota batzuk arautzeko, hala nola, haur eta
gazte taldeen egonaldietarako aterpe eta instalazioak).

• Aztergai dugun sektoreko hitzarmen kolektiboetan, kontratatzaileak
denboraldiko langileei bizilekua emateko ardura eta erantzukizuna
dituela sartu da, eta bizileku horiek duinak izateko bete beharreko
baldintzak ere finkatu dira (adib.: Errioxako eta Jaengo hitzarmenak).
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• Udalbatzei langileak eta horien familiakoak babesteko laguntza eman
zaie. Hainbat zerbitzu jarri dira martxan, hala nola, denboraldiko
langileen seme-alabentzako haurtzaindegiak (adibidez, Andaluziako
Juntako Gizarte Gaie-tarako Kontseilaritzak 1992ko urtarrilaren 10ean
emandako agindua).

Adibide horiek guztiak ikusi ondoren, argi geratu da denboraldiko
langileen arazoak hainbat konponbide izan ditzakeela: berariazko arau edo
hitzarmenak egitea edo horien egoera ere barne hartuko duten arau
orokorragoak ezartzea. Bi bideak dira baliagarriak lortu nahi dugun helburua
erdiesteko.

Gaur egun, ez gure Autonomia Erkidegoan, eta ezta Arabako Lurralde
His-torikoan ere, nekazaritzan ez dago inolako hitzarmen kolektiborik. Baina
badira, ordea, arazo hori konpontzeko balio dezaketen legegintza-ekimenak
edo arauak. Legebiltzarra hasi da jadanik Nekazaritzaren Garapenari buruzko
Legearen au-rreproiektua bideratzen. Eta ezbairik gabe, aztergai dugun
arazoari eta beste batzuei aurre egiteko aukera ezin hobea da. Horretaz gain,
gaur egun indarrean dauden zenbait testu arau-emaile ere oso baliagarriak
dira erakundeek ustiate-giak “modernizatzeko” emango diren dirulaguntzak
bideratzeko. Honakoak dira, bada, aipatutako testuak: uztailaren 30eko
210/1990 dekretua, Euskal Autono-mia Erkidegoko nekazaritza-
ustiategietarako laguntzei buruzkoa, eta uztailaren 8ko 168/1997 dekretua,
Euskal Autonomia Erkidegoan lehentasuna duten ne-kazaritza-ustiategiak
arautzen dituena. Esatekoa da, azken dekretu horretako zioen adierazpenean
aurrerago aipatu dugun ustiategien “modernizazioa” aipatzen dela besteak
beste, eta kontzeptu horrek langileen bizi eta lan baldintzen hobekuntza ere
hartzen duela barne.

Izan ere, lurralde honetako zenbait enpresa eta nekazarik dirulaguntza
pu-blikoak lortu dituzte denboraldiko langileentzako eta horien familientzako
bizile-kuak egokitzeko. Dena den, Araban bizilekuak zertan diren aztertu
ondoren, zenbait puntu argitu beharra dagoela iruditzen zaigu. Hauexek, hain
zuzen:

a) kontratatzaileak (nekazaria nahiz enpresa izan) langileen eta horien
fami-
lien premien araberako bizilekua emateko erantzukizuna duela;

b) bizilekuek “duinak” izateko bete behar dituzten gutxieneko baldintza
materialak eta funtzionalak zein diren;

c) administrazioek (udalek, Foru Aldundiak...) baldintza horiek baimendu,
gainbegiratu eta zaintzeko erantzukizuna dutela;

Hori guztia kontuan hartuta, Arartekoak honakoa gomendatzen du:
denbo-raldiko langileentzako eta horien familientzako egokitutako bizilekuek
bete beha-rreko gutxieneko baldintzak arautzea (materialak, higienikoak eta
funtzionalak). Eta araudi hori hartuko da oinarritzat dirulaguntza publikoak
emateko, bizilekuak baimendu eta ikuskatzeko eta, azken finean, bizileku
duinak izango dituztela ber-matzeko.
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